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سکس برای زنها و مردها سکس است

هفته

مقدسه یورش ،نیروی توقف ناپذیر
است .او در هند و آمریکا درس خوانده،
با سکتور خصوصی کار کرده ،سابقه
کاری در شهرداری دارد و حاال کمیشنر
کمیسیون مستقل خدمات ملکی و
اصالحات اداری است.
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اینجا ،چراغی روشن است

ما به نیت تقابل
پا به عرصه وجود نگذاشتهایم
دسـت یافتـن بـه تفکراتـی فـرای سـنتهای محـدود کننـده و واهـی ،مهمتریـن پیـش
نیـاز مـا بـرای مبـارزه بـا اندیشـههایی اسـت که بـر مبنـای آن ،زن بـه عنوان جنـس دوم
بـه جامعـه معرفـی میشـود .مـا ضمـن تاکیـد بـر گسسـتن زنجیـر آموزههـای سـنتی که
اسـتداللی منطقی پشـتوانه فلسـفی آن نیست ،زنان کشـورمان را به داشـتن تفکراتی فراتر
از سـنتهای مرسـوم جامعـه فـرا میخوانیـم .منظورمـان گرایـش یافتـن بـه آموزههـای
غربـی نیسـت بلکـه مـا اعتقـاد داریم کـه میتـوان در کنـار ارزشهـای سـنتی ،ارزشهای
نـوی را تعریـف کـرد و اندیشـهای مدرن داشـت.
در جامعـه سـنتی افغانسـتان ،انسـانها اعـم از زن و مـرد ،دارای جایـگاه و منزلتـی ثابـت
نیسـتند ،دلیـل ایـن بیثباتـی را میتـوان در بحبوحـه جنگهـای داخلـی ،کـه سـالهای
زیـادی از زندگـی ملـت افغانسـتان را در بـر میگیرد ،جسـتوجو نمود .باور بـه توانمندی
زنـان و اعتقـاد بـه تاثیرگذاری شـان به عنوان نیروهـای تربیت کننده جامعه ،سـبب گردید
تـا در فـراز و نشـیبهای موجـود ،اقـدام بـه تاسـیس هفتهنامـهی نیمـرخ در افغانسـتان
نماییـم .ایـن نشـریه هرگـز به نیـت تقابل پـای به عرصـه وجود نگذاشـته و همـواره ضمن
تاکیـد بـر ارزشهـا ،کرامـت انسـانی ،عـزت نفس و منزلـت اجتماعـی را بـرای تمامی آحاد
جامعـه و در بیانـی فراختـر بـرای تمامـی جوامع بشـری خواهان اسـت.
طیـف فکـری ما ،حـول محور تسـاویهای حقوقی زنان و مـردان در برخـورداری از مزایای
اجتماعـی قـرار دارد ،مـا بـه دنبـال ایجـاد شـرایطی هسـتیم کـه در آن زنان بـه خاطر زن
بـودن شـان مجبور نباشـند تلف شـدن اسـتعداد خویـش را به نظاره بنشـینند.
مـا میخواهیـم باورهـای جامعـه مـان را بـه سـمتی سـوق بدهیم کـه در آن زنـان محکوم
بـه آزار دیـدن نباشـند ،در جامعـه آرمانـیای کـه ما بـرای تحقـق آن هفته نامـه نیمرخ را
پایـه گـذاری کردهایـم میخواهیـم شـخصیت ،دیـدگاه و تفکرات واقعـی زنان را بـه تصویر
بکشیم .
زنانیکـه در طـول سـالیان گذشـته هویـت ،شـخصیت ،خواسـتها ،حرفهـا و ارزشهـای
واقعـی شـان نادیده گرفته شـده اسـت.
زنانکـه هیـچگاه زمینـه بیـان نظریـات و دیـدگاه شـان فراهـم نبـوده و اگـر بـوده هـم در
جامعـه مـرد سـاالر و سـنتی افغانسـتان خـود واقعـی شـان را نتوانسـته انـد بیـان کنند.
نیمـرخ تربیـون بـرای زنـان اسـت کـه ناگفتههایشـان را نظریات و خواسـتهای شـان در
قالـب ادبیـات دلخواه خودشـان بیـان کنند.

سالهای اول زندگیم در هرات .دقیقن یادم است
زمستان سال  1386بود و هوا سرد .در خانه
کرایی در شهرک جبرییل زندگی می کردیم.
من هیچ گاه از هیچ کسی نشیده بودم که
دختران دچار چنین تکلیف می شوند.
تصور من این بود که فقط زنان که
زایمان میکنند یا بار دار می
شوند تکلیف خون ریزی پیدا
میکنند.
آن روز هوا ابری بود و روزهای
قبلاش کمی باران باریده بود .صبح که از خواب بلند شدم بی حوصله و گیج بودم .پاهایم درد میکرد و
قسمت زیر نافم سوزش داشت .شکمم هم درد میکرد فکر کردم که تاثیر هوای سرد است اما بعد که بیشتر
شد گفتم شاید وسیله سنگین را بلند کردم و ناف ام رفته باشد .از زیر کمپل بلند نشدم .نزدیک ساعت ده
بود که احساس عجیبی پیدا کردم .از جایم به سختی بلند شدم و آهسته آهسته طرف حمام که در گوشه
ای حولی مان بود رفتم .برادر دومی ام متوجه
شد که به سختی راه می روم چون احساس می
کردم از زیر دامنم چیز در حال ریختن است و
من تالش می کردم طوری قدم بردارم که چیزی
نریزد .برادرم گفت« :چی شده تو خوب هستی؟»
گفتم بلی خوبم.
رفتم حمام متوجه شدم که خونریزی دارم برای
یک لحظه همه دنیا پیش چشمانم تاریک شد.
همه امید و شوق زندگی کردن از سرم بیرون شد،
صلوات می فرستادم و در دلم دعا می خواندم.
چون گاهی شنیده بودم که وقتی بکارت یا همان «دخترانگی» دختران از بین می رود هم چنین می شود.
در جا روی زمین نشستم و اشک هایم بی اختیار جاری شد .درد می کشیدم و می گریستم در دلم می گفتم
خدایا من چکار کنم با این بد بختی ام؟ کجا شوم؟
ادامه در صفحه ...3

خوشحالمکهپسربهدنیانیاوردهام
با انسانهای اطرافتان بیرون از نگاه جنسیتی،
روابط انسانی داشته باشید
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ترجمه
منبع :مجله «ویک»
نویسنده :لیلی لوفبارو
برگردان :اخگر رهنورد
بخش دوم

بهای لذت مردان برای زنان

یکبار که شـام کاملن درک کنید که این امر تا چه اندازه وحشـتناک اسـت،
ممکـن اسـت منطقـن بـه ایـن نتیجه برسـید کـه «داوری» مـا در مورد تجـاوز و
آزار و اذیـت جنسـی مخـدوش بـوده اسـت ،زیـرا مـردان و زنـان مقیاسهـای
درجهبنـدی کاملـن متفاوتـی دارنـد .امتیـاز  8در مقیـاس «رابطـهی جنسـی
بـد» برای مـردان بهانـدازهی امتیاز
یـک  1در مقیاس زنان اسـت .این
گرایـش در میـان مـردان و زنـان
بـه اسـتفاده از عبـارت یکسـان-
رابطهی جنسـی بد -برای توصیف
تجربیاتـی کـه یک ناظـر عینی آن
را بـه هـامن میزانِ کاملـن متفاوت
توصیـف میکند ،جنبـهی دیگری
از یـک پدیـدهی روانشـناختی
شناختهشـده بهنـام «محرومیـت
نسـبی» اسـت کـه برمبنـای آن
گروههـای محـروم -کـه طـوری
آمـوزش دیدهانـد کـه توقعـات
کمتـری داشـته باشـند -بهطـوری
پارادوکسـیکال مایلانـد میـزان

جنسیت

سومیرس
تهمینه
ِ
همتایان بهـر آموزشدیـده و ممتازترشـان را ابـراز کنند.
سـان بـا
رضایـت یک
دالیلـی اسـت که چرا تـاش سـالیوان برای طبیعینشـان دادن
از
یکـی
ایـن،قسمت چهارم
وضعیـت موجـود ،بسـیار خسـارتبار اسـت.
هنگامـی کـه زنـی میگویـد «مـن راحت نیسـتم» و سـپس رابطهی جنسـی را
بـا گریـه و اشـک تـرک میکنـد ،شـاید او گُل نازکـی اسـت کـه در برابـر رنـج
و ناراحتـی تـاب منـیآورد .و شـاید برماسـت کـه کمـی جدیتـر در مـورد
واقعیتهـای بیولوژیکـیِ بسـیاری از زنـان ،تأمل کنیم؛ زیرا متأسـفانه رابطهی
جنسـی دردنـاک و رنـجآور ،امری
اسـتثنایی نیسـت کـه مـا بـه آن
تظاهـر کنیـم .پدیـدهای بسـیار
عام اسـت.
بـا توجـه بـه طـرح سـولیوان،
میتـوان -بهطـور مـروط
و رصفـن بهعنـوان یـک
آزمایـش فکـری -پذیرفـت کـه
بیولـوژی -یـا «طبیعت»-بـا تاریـخ
همزیسـتی دارد و گاهـی اوقـات
موضعگیریهـای یکجانبـه
زمـاناش را بازتولیـد میکنـد.
ایـن ،قطعـن از نظـر علـم طـب
ادامه در صفحه ...2

بهای لذت مردان برای زنان

سال اول شماره  26دوشنبه  14حوت 1396
ترجمه
منبع :مجله «ویک»
نویسنده :لیلی لوفبارو
برگردان :اخگر رهنورد
بخش دوم
درسـت اسـت .در قـرن هفدهـم ،دانـش متعـارف
میگفت که «زنان» کسـانیاند که میل جنسـی فراوان
و نامنظـم دارنـد .اینکـه آن چیزهـا تغییـر کردهانـد ،به
ایـن معنـا نیسـت که لزومـن [مـردان کنونـی] بهراند.
امـروزه یک مـرد میتواند [بـه راحتی] با گـزارش جزئی
خـودش بـه داکـر ،نسـخهای بـرای ویاگـرا [دارویـی
بـرای تقویـت جنسـی مـردان] از او دریافـت کنـد؛ امـا
[بـرای مثـال] ،بهطور متوسـط  9.28سـال زمـان ،توأم
بـا رنـج و درد ،الزم اسـت کـه آندومریـوز -بیـامری ناشـی از بافت
آندومـر (مخـاط رحـم) کـه در خـارج از رحـم رشـد میکنـد -در
زنـان تشـخیص داده شـود .آن زمـان بسـیاریها پـی میبرنـد که
نهتنهـا رابطـهی جنسـی ،بلکـه زندگـی روزمـرهی [زنـان] نیـز بـه
یـک چالـش زندگیبرانـداز تبدیل شـده اسـت .این یـک واقعیت
آشـکار بیولوژیکی اسـت ،اگر چشـم بینایی وجود داشـته باشـد.
یـا ،از آنجـا کـه در این نوشـته موضـوع بحث ما رابطهی جنسـی
اسـت ،باید پرسـید جامعهی علمی ما با مسـألهی دایسـپارونیای
زنـان -درد شـدید فزیکـی کـه برخـی از زنـان در طـول رابطـهی
جنسـی تجربـه میکننـد -در مقابـل اختـال نعـوظ مـردان (کـه
سـوگمندانه ،دردنـاک هـم نیسـت) چـهکاری کـرده اسـت؟
«پاب ِمـد»[ ،موتـور جسـتجوی تحت وب رایگان ،که دسرسـی به
چندیـن پایـگاه دادهی اصلـی در بخشهـای مختلف رشـتههای
علـوم طبـی و بیولـوژی را فراهـم میکنـد] دارای  393آزمایـش
بالینـی اسـت کـه دایسـپارونیا را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت؛
 10آزمایـش واژینیسـموس [اختـال جنسـی شـایع در میـان
زنـان] 43 .ولوودینیـا [بیـامری زنانـه که باعث درد و سـوزش فرج
میشـود] 1954 .اختـال نعـوظ مـردان.
درسـت اسـت« :پابمـد» تقریـن پنـج برابـر بیشتـر از
آزمایشهـای بالینـی در مـورد رنـج جنسـی زنـان ،در مـورد لـذت
جنسـی مـردان نتایـج آزمایشـی دارد .چـرا؟ چون مـا در فرهنگی
زندگـی میکنیـم که درد زنان را یک امر طبیعـی و لذت مردان را
یـک حـق میپندارد .این آستیگامتیسـم جنسـی عجیب و غریب
تـا آنجـا در فرهنـگ ما ریشـه دارد که دشـوار اسـت تا گسـرهای
کـه در آن دیـدگاه مـا نسـبت بـه پدیدههـا چولـه و منحـرف شـده
اسـت ،را سـنجش کنیـم.
نظـری بیندازیـد بـه اینکـه چگونـه نظـام بهداشـتی مـا داکران
را بـرای جراحیهـای مردانـه در مقابـل جراحیهـای رصفن زنانه
تنظیـم میکنـد :تـا سـال  ،2015بـرای جراحیهـای رصفـن
مردانـه بـا میـزان  27.67درصـد بیشـر از جراحیهـای رصفـن
زنانـه ،بـه پروسـههای مردانـه بازپرداخـت شـده بـود( .نتیجـه:

حـدس بزنیـد کـه چهکسـانی [مـردان یـا زنـان] میتواننـد بـه
داکرهای ماهر و برجسـته دسترسـی داشته باشـند؟) یا درنظر

ترجمه
رحمت اهلل رسا

هفتهی گذشته تیر «در افغانستان ازدواج برای زنها پناه و
برای مردها سکس است» مصاحبهی خانم ویدا ساغری در هفته
نامه نیمرخ رس و صدای زیادی را به همراه داشت .چنین تیری
از آدرس یک زن ،نشان دهندهی تغییری بزرگ در نوع نگاه و
جایگاه زن افغانستانی است .بسیاری از مردها به چنین تیری
معرض بودهاند و نوشتههای منطقی و غیر منطقی زیادی را
به آدرس نویسنده در صفحاتشان بارگذاری منودند .جدای از
مردها ،زنهای زیادی هم مخالفت نشان دادند .اگر قرار باشد
که چنین نوشتاری به نفع زنها باشد ،بر زنان الزم میآید تا
آنرا پشتیبانی مناید ،نه مخالفت ،در حالیکه چنین نشد .پس
مشکل در کجاست؟
جدای از نکات مهم و در خور تامل آن که الزمه تغییر در مورد
وضعیت زنان است و من و بسیاری از مردان دیگر نیز با آن
همسوییم .اما ،بیشتر از هدف نهایی خانم ویدا ساغریِ ،
روش
کار و گفتار ایشان دچار اشکال است .من فکر میکنم که این
اشکاالت را میتوان طور زیر خاصه کرد:
اول -تفکر سیاه و سفید :من فکر میکنم که تفکر این مصاحبه در
مورد دنیای مردان ،قطبی شده (سیاه و سفید) است وسیاههی
دنیای مردان بیشتر در دیدگاه بوده است .تفكر قطبي شده،
تفکری است که به شيوه همه يا هيچ چیز /هیچ کس استدالل
میمناید .در میان حدود هزار کلمهی یا مصاحبه ،هیچ استثنایی
برای مردان قایل نشده و مخاطب آن همهی مردان است .جامعه
را به طور کل ،مردانه میداند و بر همهی عامان مردانه وضع
موجود ،تازیده و در مقابل ،همه مظلومیت برای زنها است.
دوم -استفاده از کلمهها :ایشان برای اینکه بتواند اعراضش را

بگیریـد کـه چگونـه بسـیاری از زنان بهصـورت عادی بـه داکران
شـان متکیـن ،و [در عیـن حـال] از سـوی آنها مـورد بیتوجهی
قـرار میگیرند.
بـا ایـن حـال ،نقـل قـول مسـتقیمی از یـک
مقالـهی علمـی وجـود دارد کـه زنـان (برخـاف
شهرتشـان بـه شـکایت و احـراز از ناراحتـی)
بهطـرز نگرانکننـدهای سـختجان و مقاوماند:
«هرکسـی کـه بهطـور منظـم بـا شـکایت از
دایسـپارونیا روبـهرو میشـود ،میدانـد کـه
زنـان متایـل دارند ،در صـورت لزوم ،بـه رابطهی
جنسـی ،در حالی که دندانهای شـان را بههم
محکـم میفشـارند ،ادامـه دهنـد».
اگـر از خـود پرسـیده بودیـد که چـرا «گریس» به

سکس برای
زنها و مردها
سکس است

نقد بر تیتر گفتگوی شماره  25نیمرخ
به جامعه مرد ساالر (به قول ایشان) موکدتر مناید ،از واژههای
رکیکی استفاده میکند که کمتر مردی .حتا بسیاری از مردان
از صحبت کردن در فضای عمومی به این سبک ،حیا میکنند.
اگر قرار باشد که برای انسان (مرد و زن) محدوده خصوصی قایل
باشیم ،آلت تناسلیشان شامل محدودهی خصوصی است؛ و
در این امر ممکن هیچ جربی هم نباشد .حتا انسانها ،متامی
پوششهای این قسمت را هم خصوصی میمنایند .به طور مثال؛
ایشان نوشته که نوار بهداشتی زنان در خریطه سیاه مخصوص
آشغال به فروش میرسد .حال اگر خامنی آلت تناسلی ،پوشش
و نوار بهداشتیاش نیز جز حوزهی خصوصیاش باشد ،تکلیف
فروشنده چیست؟ فروشنده بگوید که «همین که است! یا
میگیری بگیر ،منیگیری هیچ منیفروشم!» اگر از زاویه دیگر
ببینیم ،میتواند احرام به حوزهی خصوصی نیز باشد.
سوم -دیدگاه ایشان در مورد عدالت :ایشان نوشته که نباید عین
استاندردها برای مردان و زنان در تجربه کاری در نظر گرفته شود
و باید کارهای خانه و عادت ماهوار زنان نیز ،جز تجربه کاری آنان
محسوب شود .سوال اینجاست ،مردان که عادت تجربه ماهوار
ندارند و جایی نیز استخدام نشدهاند که تجربه کاری محسوب
شود ،چه کار کنند؟ فکر کنید که دخر و پرسی در یک پُست،
درخواستی بدهند و هیچ کدام تجربه آنرا نداشته باشند .باید به
کی اولویت بدهند؟ به آن دخر چون تجربه عادت ماهوار داشته
است؟ اگر بلی ،عدالت برقرار خواهد شد؟ گرچه در حال حارض
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محـض آنکه احسـاس «ناراحتـی» کرد ،آپارمتان انصـاری را ترک
نکـرد ،بایـد همیـن سـؤال را در اینجـا مطرح کنید .اگـر رابطهی
جنسـی [برای زنان] آزاردهنده اسـت ،چرا او مانع نشـد؟ چرا این
اتفـاق میافتـد؟ چرا زنـان درد آزاردهنـدهای را تحمل میکنند تا
زمانـی کـه مطمنئ شـوند که مردان به ارگاسـم رسـیدهاند؟
پاسـخ ایـن پرسـشها از بحـث فعلی مـا در مـورد اینکـه چگونه،
بهدلیـل اینکـه مـردان میخواهنـد در محـل کارشـان بـه نعـوظ
برسـند ،زنـان بهطور معمول مـورد آزار و اذیت ،تجـاوز و بدرفتاری
قـرار میگیرنـد .بسـیار ناراحتکننـده اسـت کـه سـولیوان فکـر
میکنـد مـا بهانـدازهی کافـی واقعیتهـای بیولوژیکـی مـردان
را درنظـر منیگیریـم ،درحالیکـه جامعـهی مـا در کلیـتاش
ِ
هدف ارگاسـم بیزحمت مـردان را دنبال
موافقت کرده اسـت که
کنـد .این تاش در مرکزیت مطلق فرهنگ تضمین شـده اسـت-
بـا پیامدهـای ناگـوار آن بـر درک ما از جسـمِ مـردان و زنان ،لذت
ادامـه دارد...
و درد.
در جامعهای که این مصاحبه صورت گرفته است تفاوت کاری
به نفع زنها است .به طور منونه :اگر در یک بست کاریCBR
یک مرد و یک زن منره  80گرفته باشند ،منره زن خود کار ()85
محاسبه و استخدام میشود.
چهارم -ایشان آماری ارایه کرده است که  99%ازدواجها بر مبنای
غریزه و عواطف صورت میگیرد .این رقم از کجا آمده؟ گرچه
عواطف در ازدواج نقش به سزایی دارد ،اما آنقدر برجسته هم
نیست که مبنای نود و نه درصدی باشد.
پنجم -ایشان مدعی شده که «در افغانستان ازدواج برای خانمها
در بدل سکس برای مردهاست» .در حالیکه ازدواج یکی از 16
کیفیت زندگی است؛ و سکس یکی از مهمترین موضوعات در
کیفیت زندگی زناشویی .تحقیقات روانشناسی نشان داده است
که زیبایی بدن زنان حدود  6تا  9ماه برای مردان جذابیت دارد ،و
بعد از آن سایر عوامل ،اهمیت بیشتری میابد و از اهمیت سکس
نیز کاسته میشود .گرچه تا سالهای زیاد همچون یک عنرص پر
قدرت در زندگی زناشویی باقی است .اما اگر مرد قبل از برقراری
رابطهی جنسی آرامش ذهنی نداشته باشد ،از کیفیت سکس
او میکاهد .لذا ،اهمیت زن در زندگی مردها ،در آرامش روانی
بیشتر است و همین نتیجه برای زنان نیز است .لذا ،ممکن است
که ازدواج برای زنان پناه باشد ،اما در ِ
عوض پناه سکس نیست.
سکس؛ خود عملی دو جانبه و دارای کیفیت برای هر دو طرف
است و تحقیقات نشان داده است که زنان نیز ،به اندازه مردان
و در مواردی بیشتر از مردان از رابطهی سکسی لذت میبرند.
در اخیر اینکه چنین نوشتههایی گرچه دریچه گفتامن را بازتر
میکند ،اما به طور حتم تاثیرات ناگواری بر اعتامد متقابل
زناشویی نیز دارد .زنها و مردها ،هردو در رابطهی جنسی،
اشتباهات رایجی دارند؛ اما این طور نوشنتها ،میتواند مهر
تاییدی بر مقبولیت اشتباه زنان به حساب آید و ادامه دهنده
هامن راه باشد .اگر قرار باشد ،آموزشی به زنان بدهیم ،فکر
میکنم که چنین عنوانی مناسبتر باشد «سکس برای مردان
و زنان ،سکس است».
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گفتوگو

آمنه امید

خوشحالم که پسر به دنیا نیاوردهام
با انسانهای اطرافتان بیرون از نگاه جنسیتی،
روابط انسانی داشته باشید

یلدا رویان لیسانس و دانشجوی ماسرتی رشتهی جندر و مطالعات زنها در دانشگاه کابل است.
او بعد از سال  ۲۰۰۶تجربهی کار و فعالیت در نهادهای مختلف دولتی وغیر دولتی دارد و فعلن به
عنوان معاون پروژهی مشارکت (پروموت) کار میکند.
در مصاحبه با وی تجارب و داشتههای زندگی شخصی و شغلی اش را به تصویر کشیده ایم.
بانو رویان در مورد زندگی شخصی تان بگویید و زندگی
شغلی شام از کجا آغاز میشود؟
از کودکی هم بازی برادرانم بودم و همسان با آنها کار
میکردم؛ اما آنچه مرا رنج میداد ،این بود که در اکرث اوقات
من و خواهرم باید برای آنها غذا پخته میکردیم ،لباسهای
شان را میشستیم و آنها نسبت به ما ارجحیت داشتند.
همین سوال به ذهنم همیشه بود که دلیل این همه تفاوتها
در چه است؟
بعدها درسال  ۲۰۰۶برای اولین بار دریک کورس آگاهی
دهی از جندر رشکت کردم و آنجا بود که فهمیدم آنچه که تا
حاالما تجربه کرده ایم  ،نقش و کلیشههای جنسیتی به نامی
جندر بوده است.
کار بیرون از خانه من از مشکات اقتصادی رشوع شد .در
سال  ۲۰۰۶زمانی که شوهرم به مشکلی برخورد و به زندان
رفت ،من برای تأمین مخارج خود ،دخر و شوهرم باید کار
میکردم .زمانی که بهیکی از نهادهای
مدنی درخواست کار دادم هفت ماهه
باردار بودم در روز مصاحبهی کارییک
خانم خارجی جرمنی با دوتا آقا با من
مصاحبه کردند .درجریان مصاحبه
پرسیدند که چند ماهه باردار هستی؟
و من گفتم هفت ماهه .جواب این
مصاحبه نیامد .بعد از دو هفته زنگ
زدم .مدیر منابع بری برایم گفت :که
خانم خارجی گفته دوماه بعد وقتی طفل
این خانم به دنیا بیاید .زمانی است که
حجم کارهایم زیاد است ،پس منی تواند
برایم کمک کند .این موضوع برایم بسیار
سخت بود .چون خانمهای خارجیی که
همیشه از حقوق بر و حقوق زن حرف
میزند ،به خاطرحق طبیعیی من که
بارداری بود ،برایم تبعیض قایل شد.
بخشی دیگری این نهاد ،هم به خاطر
بارداری مرا نپذیرفنت .رسانجام در بخش
سوم کهیک خانم از هموطنان خود ما مسوول آن بود ،مشغول
به کار شدم .به خاطر استعداد و تواناییهایی که داشتم ،روز
به روز پیرفت میکردم .این درحالی صورت میگرفت که
شوهرم در زندان بود و من برایش پول میبردم و او به سختی
قبول میکرد .میگفت :غیرتم اجازه منی دهد که از تو پول
بگیرم .برایش توضیح میدادم و میگفتم که من و تو واردیک
زندگیی مشرک شده ایم و باید با همدیگرهمکار باشیم.
شوهرم میگفت تو در متام این مدت مانندیک برادر برایم
کمک کردی .زمانی که از زندان بیرون شوم با هم زندگیی
خوبی خواهیم داشت .اما زمانی که از زندان بیرون شد با
گذشت دوماه برایم گفت :احتیاجی به پولت ندارم و دیگر
کارنکن .برای من غیر قابل پذیرش بود .چون من دیگر زن
سنتیی که شوهرش شش سال قبل در خانه رها کرده و زندان
رفته بود ،نبودم .او بایک زن آگاه و مدنی که خیلی از مسایل
را میدانست و برای پیرفت مبارزه میکرد ،رو بهرو بود.
همیشه جنجال داشتیم .بعد به خاطر پایان این جنجالها
خواستم به این رابطه پایان بدهم .من متام پیرفتم را مدیون
شش سال نبودن شوهرم هستم .چون اگر میبود ،من هامن
زن سنتی و خانه نشین باقی میماندم.
ازدواج شام مثلیک دخرت سنتی به امر خدا و پیغمرب
صورت گرفتیا در مورد ازدواج و انتخاب رشیک زندگی،
آگاهی داشتید؟
من زندگی ام را قامر زدم .وقتی که  ۲۲ساله بودم برایم فقط
شوهر کردن مطرح بود .من زن دوم مردی شدم که خانم و
شش فرزند داشت .متام بدبختیهایی را کشیدم کهیک خانم
بی سواد در دور ترین نقطهی این کشور میبیند .لت و کوب
بخشی از زندگیی ام بود .حتا زمانی که از زندان زنگ میزد
و تلفن را دیرتر جواب میدادم میگفت :فاحشه زیر کی
خوابیده بودی؟
حاال با وجودی که روابط من و شوهرم قطع است؛ اما همرای
خانم و فرزندانش رابطهی خیلی خوبی دارم.
در یک جامعهی سنتی با ساختار مرد ساالرانه ،چگونه
توانستید فرزندان تان را بگیرید؟
شوهرم مسوولیتی در برابر فرزندانم ،مثلیک پدر نداشت.
ماهم به صورت رسمی از همدیگر طاق نگرفیتم .فقط
قطع رابطه کردیم .به خاطری که باهم سازگاری نداشتیم.
او شش سال با مجرمین در زندان نشسته بود و من شش
سال براییک زندگیی انسانی کار کرده بودم .در بیرون از
خانه همه مرا احرام میکردند و به عنوانیک خانم فعال
در حوزهی زندگی زنها میشناختند .اما زمانی که در خانه
میآمدم نامم فاحشه بود و شوهرم به جز فاحشه چیزی

دیگری صدایم منی کرد .تا اینکهیک ونیم سال پیش برایش
اخطار دادم که دیگرخانه ام نیاید.
من خیلی از وقتها در برابر خشونتها از هر نوع آن جدی
برخورد میکنم.یکی از خاطراتم را اگر بگویم و آن اینکه از
وزارت امور زنان برآمدم در پیش هرات رستورانتیک مردی
رصاف ایستاد بود و بسیار حرف زشتی به من گفت .برگشتم
او را لت کردم اما فرارکرد .به پولیس گفتم بعد این مرد را در
حوزهی دهم پولیس بردیم .به مسوول حوزه شکایت کردم و
متام حرفهایی را که این مرد برایم گفته بود را به مسوول
ثبت گفتم .مسوول ثبت برایم گفت :برو لباسهای درست تر
بپوش و این حرفهایی بد را نزن .برایش گفتم :لباسهایم
سیاه و عادی است و هیچ عضوی از بدنم دیده منی شود و
ببین وقتی این مرد به من میگوید در دفر خارجی کوس
میدهی بد نیست؟ من وقتی حرفهایش را تکرار کردم بد
است؟

فردایش موسفیدان و برادرش آمدند ،عذرکردند و من با تعهد
اینکه دیگر در این ساحه دیده نشود ،از تقصیرش گذشت
کردم .ازاین منونهها زیاد بود؛ اما حاال بایک برخورد انسانی به
طرف میفهامنم که از رفتار خودش خجالت بکشد.
شام در سایت گهواره ترجمه میکنید ،با چه انگیزه ای
خواستید برای اطفال کار کنید؟
من از کودکی مجلهی همدم اطفال را میخواندم .با عاقه
منتظر چاپ بعدی آن میماندم .برایم بسیار آموزنده بود.
زمانی که در مورد گهواره شنیدم با عاقهی بسیار .دو داستان
را برای شان ترجمه کردم .اما به خاطر کارهای ماسری
ام فعلن فرصت برای ترجمه ندارم که با کمر شدن حجم
درسها ،ادامه میدهم .چون باورمندم که باید انگیزهی
مطالعه ،از کودکی برای اطفال خلق شود .به همین ترتیب
ترویج مطالعه را فرهنگ سازی مناییم .من طرف دار نقدیک
طرفه نیستم .زمانی که نقد میکنیم باید راه حل داشته
باشیم .زمانی که کمبودیا ضعف چیزی را حس میکنیم باید
برای بهبود آن کاری انجام بدهیم .ما گروپی برای حامیت
از اطفال بی بضاعت ،به نام رؤیا گروپ را داریم .با هرطفل
سرگذشت
فاطمه روشنیان
 1۴یا  1۵سالگی سنی نیست که در آن زمان بتوانی خوب و بد را
از هم تشخیص بدهی .دستم را روی شکمم گذاشته بودم وگریه
می کردم .دلم میخواست لحظات آخر زندگی ام می بود ،دلم
میخواست بمیرم .مثل یک آدم در مانده شده بودم فکر می کردم
دیگر زندگی کردن مفهومی ندارد .تقریبن نیم ساعت مکمل را
گریه کردم و در عین حال نمی توانستم از جایم بلند شوم .در
همین حالت قرار داشتم که صدای مادرم را شنیدم و به سختی از
جایم بلند شدم .چادر سیاه رنگ روی دیوار آویزان بود .از گوشه
آن کمی پاره کرده استفاده نموده در را باز کردم .مادرم متوجه
نشد که من گریه کردم گفت« :آنجا چی میکنی؟» گفتم هیچ.
رفتم خانه کنار بخاری نشستم وکمی چای گرفتم اما همچنان نا
امید و پر از ترس و دلهره بودم .اجازه بیرون رفتن هم نداشتم به
جز کورس و مکتب .در شهرک دوستی هم نداشتم که بتوانم این
موضوع را با او در جریان بگذارم در کل مانده بودم چکار کنم.
ظهر شد غذا خوردیم .مادرم گفت برویم خانه عمه ام نمی
توانستم بگویم نه .مجبور شدم رفتم سه تا شلوار را سرهم
پوشیدم و آماده رفتن شدیم .همه ما رفتیم دور تر از شهرک
در دهکدهی بنام «جوی نقره» .نمیدانم چرا آنجا همیشه برایم
خوش می گذشت .وقتی رسیدم بر عکس همه وقتای دیگر در
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دو نفرما همکارهستیم.یک نفر از لحاظ مالی و دیگر به
لحاظ معنوی (ظرفیت سازی و باال بردن اعتامد به نفس)
کار میکنیم .به اطفال انگلیسی و کامپیوتر آموزش
میدهیم .نتیجهی خوبی این کار برایم خیلی لذت بخش
است .و تعهد من اینست که همیشه صادقانه کار کنم.
رفتارو روابط شام با دخرتان تان چگونه است؟
باهم رفیق هستیم .به آنها میگویم :همیشه برای توانا
شدن خود شان تاش کنند .برای شان محدودیت وضع
نکرده ام .کاری را تحمیل نکرده ام .قبل از اینکه برای
شان فیسبوک درست کنم ،فرهنگ استفاده از فیسبوک
را برای شانیاد دادم .همیشه به مطالعه تشویق کرده ام.
اما هیچ گاه نگفته ام که دخران با ادب و با تربیه باشید.
چون وقتی بزرگ شد خود شان میفهمند که با کی چگونه
برخورد کنند .متام تاشم را میکنم که دخرانمیک زندگیی
انسانی را تجربه کنند .به آنها میگویم هرطور که دوست
دارید زندگی کنید .فقط کاری را انجام ندهید که به خود تان
صدمه برساند.
شام نوشته بودید که دو موجود را بدون خواست
خودشان در دیار زندگی بخشیدم که به خاطر جنسیت
شان ،باید رنج بربند و خشونت تجربه کنند؛ حاال
از داشنت دخرتان تان چقدر خوش هستید و فکر
میکنید اگر پرس میبود چگونه زندگیی میداشتید؟
خاطره و بهاره همیشه قوت من بوده اند .زمانی که در رشایط
دشوار قرار میگیرم ،مشکات و سختیها به من فشار
میآورند ،تنها فکری که مرا ازآن وضعیت بیرون میکشد،
داشنت دو تا فرزند من است .با آنها بودن برایم انگیزهی برای
خوش بودن ،زندگی کردن و تاش برای پیرفت است .در
مورد پرس که گفتید ،برای من از خالهی حامم تا خانوادهی
خسورم و همه میگویند که چرا پرس به دنیا نیاوردی؟ من
برای شان میگویم :شامیک لیست تهیه کنید ،من برای تان
سالیکدانه میآورم .زمانش را هم بگویید که چه وقت پرس
را میخواهید .چون اکرثشان خرب ندارند
که من دیگر با شوهرم نیستم .ولی
من بسیار خوشحامل که پرس به دنیا
نیاوردم .چون هر قدر که او را تربیهی
انسانی میکردم ،بازهم دراین محیط
مسموم و سیستم مرد ساالر ،باورمند
به حقوق زن به عنوانیک انسان منی
بود .بزرگ میشد ،رس دو تا دخرم ظلم
میکرد .بزرگتر میشد به من اعامل
سلطه میکرد .بعد از ازدواج به خامنش
ظلم میکرد .زمانی که طفل دخر به
دنیا میآورد ،دخرش را اذیت میکرد
و همین زنجیره ادامه پیدا میمنود.
خوشحامل که آغازگر این زنجیره نشده ام
و به هیچ زن دیگری ظلم نکرده ام.

جعدِگیسو
 کریمه شبرنگ

آری میشود به بیهودهگی تن داد
و با کسی که باورش نداری
در انتهای اتاق نشست
ساعتها گیسوانت را روی دستانش گذاشت
در فشار بازوانش مرد
مرا به یاد این پاره شعر فروغ فرخزاد انداخت
میتوان ساعات طوالنی
با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت
خیره شد در دود یک سیگار
خیره شد در شکل یک فنجان
در گل بیرنگ بر قالی
در خط موهوم بر دیوار
میتوان فریاد زد
با صدای سخت کاذب سخت بیگانه
دوست میدارم

شام به عنوان شخصیت مبارز و
موفق ،درحوزهی زنان برای پیروزی
مبارزات زنها که برای اثبات هویت و
تأثیرگذاریی خودشان تاش دارند ،چه
راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
اولین نکته :به هیچ کس اجازه ندهید که در زندگی شام
تصمیم بگیرد .زندگی بارور وشکوفا داشته باشید .از زندگی
لذت بربید .فقط مسایلی را رعایت کنید که پیامد آن به
شام آسیب نرساند .با انسانهای اطراف تان بیرون از نگاه
جنسیتی ،روابط انسانی داشته باشید .فراتر از کارهای خانه،
بچه داری .روابط خسور خیلی و خواهر خواندگی فکر کنید.
از محیط آگاه باشید .و در مورد آنچه در رسنوشت شام تأثیر
گذار است بی تفاوت نباشید.
در بارهی سیاست ،مسایل اقتصادی و حکومت داریی
کشورتان حرفی برای گفنت داشته باشید .روی تحصیات تان
فکر جدی منوده و داشنت سواد با معیارهای بین املللییک
رضورت است .چون سواد میتواند شالودهی فعالیتهای
معیاری و تأثیرگذار شام باشد .هیچ گاه ظلم را قبول و تحمل
نکنید .برای رشد و پیرفت خود تان صادقانه کار کنید.
زندگیی خود تان را بسازید تا برای زندگی دیگران ،رهنام و
الگوی خوبی باشید.

اولین تجربه من از پریود شدنم
گوشه آرام نشستم.
عمه ام با شوهرش و یک دختر و پسر شان باهم زندگی می
کردند .در اکثر اوقات من خیلی شوخ بودم و در همه جا سرک
می کشیدم .اصلن آرام نمی نشستم در یک مکان .اما این بار
برخالف هر وقت دیگر آرام در گوشه ای نشسته بودم .دلهرگی
و نگرانی قبل از ظهر را نداشتم فقط بی حوصله بودم و درد
می کشیدم .پسر عمه ام مرا خاله می گفت .گفت بیا برویم
بیرون! گفتم نمیآیم .در خانه ماندم ،چای را همه خوردند و
در جمع کردن ظرفها مادرم به من گفت بلند شو ظرفها را
جمع کن و من قبول نکردم .دختر عمه ام که خیلی مهربان بود
در آشپزخانه صدایم کرد .رفتم گفت :چی شده؟ گفتم به کس
نمیگی؟ گفت نه! قسم دادم و بعد اطمنان پیدا کردم که کسی
صدایم را نمیشنود ،سپس به او قضیه را شرح دادم .او دستم را
گرفت و من را بوسید و گفت :دیوانه اینکه یک چیز عادی است.
من هم مثل تو می شوم و همه دخترا اینگونه می شوند و این
یعنی عادت ماهوار ،و تو از این به بعد هر ماه چنین خواهی شد.
باورم نمی شد که چنین باشد در دلم گفتم چرا مادرم هیچوقتی
به من نگفته و چرا خواهرای بزرگم چنین نشده اند؟ با خودم
گفتم یا هم شده اند و من نمیدانم .پرسشهای زیادی در ذهنم

خطور کرد .در آن لحظه غم بزرگی را از دلم بیرون کردم و خیلی
خوشحال شده بودم .دختر عمه ام آب گرم و نوار بهداشتی که
اولین بار ام بود میدیدم و یک دانه شورت آبی برایم داد .طرز
استفادهی آنرا هم برایم گفت .من تا رفتم حمام او یک دست
لباس کتان سرخ اش را برایم آورد .وقتی از حمام بیرون شدم
برایم شیر با خرما آماده کرده بود و من را زیر صندلی گرم نشاند
و گفت تا شب بخواب .شب باز هم برایم بهداشتی دیگر داد و
همه چیز را در این مورد به من گفت .خیلی خیلی خوشحال
شدم و سه روز آنجا ماندم .عزیزه (دختر عمه ام) غسل کردن را
نیز به من یاد داد.
از آن به بعد دوران قاعدگی که دورهی بیحوصلهگی و درد است،
درداش برایم خوش آیند است ،حس زنانگی و طبیعی است که
تجربه میکنم ،دوست دارم در این دوران بیشتر از هر زمانی
دیگر درک شوم .دوست دارم در این دوران خودم را دوست
داشته باشم و از این مسئلهی طبیعی خوشحال باشم .این یعنی
دوست داشتن خودت با تمام آنچه در درونت داری.
امیدوارم از این به بعد تمام اعضای یک فامیل به درک این
مسئله برسند و زنان و دختران را در این حالت درک کنند .این
در درک کننده بدون استثنا باید همه باشند ،چه زن و چه مرد!
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«شاهراه موفقیت پر است از زنهایی که شوهران خویش را به
پیش میبرند ».این سخن «توماس دوار» سخنی نیست که بتوان
به سادهگی از آن عبور کرد .سخنی است که نیاز به تامل دارد و
تعمق .در این خصوص باید خود را غرق کرد در تفکر به دریای
بی پایان عمر زندگانی بر .زندگانی که فراز و نشیبهای
فراوانی را پشت رس گذاشته ،میگذراند و خواهد گذاشت .در
این خصوص باید نظری انداخت به زندگانی آنهایی (مردها)
که شاهراههای موفقیت را به خوبی پشت رس گذاشته اند و از
پایینترین قلهی موفقیت خودشان را رسانده به آخرین نطقه و
اوج ،تا آنجایی که خودشان خواسته بودند.
نادیده منیتوان گرفت که مردها قلههای
موفقیت بسیاری را پشت رس گذاشته اند.
نام و نشان از خودشان به جا گذاشته اند و
رسمشق و راهنامیی برای دیگران شدند .اگر
به صورت کل در نظر بگیریم این شاهراههای
موفقیت پر بوده از حضور مردان .مردانیکه
منونه شدند و عامل تغییر چندین نسل .در
این میان به صورت کل تنها نامیکه هیچ وقت
از آن سخنی به میان نیامده ،نام محو شدهای
زنهای بوده که این زنها از جان و نام و
نانشان مایه گذاشته اند تا بتوانند مردانیرا
که شخصیتهای اصلی هامن شاهراهای
موفقیت بودند اند را به آخر برسانند.
اگر نظری بیاندازیم به زندگی بزرگترین
مردان در تاریخ عمر زندگانی بر به صورت
روشن به اهمیت نقش زنها پی میبریم .به
طور منونه؛ گورگی در متام زندگانیاش که آنرا در سه جلد
کتاب نوشته است ،در هیچ جایی از سطرهای زندگانی اش
نیست که نامی از مادرکانش نربده باشد .گورکی به صورت
آشکار بیان میکند که در متام زندگیاش ،آنچه را توانسته به
آن دست یابد بدون حضور مادرکانش ممکن نبوده .مهربانیها،
دوست داشنتها و همنوایی با ضعیفان؛ متام این چیزهای که
شخصیت گورکی در آن معنا پیدا میکند را مدیون زنی پیری
است که در هنگام چیدن خوردنیهای جنگلی به او یاد داده
است .این زن برایش تعریف منوده و معنا بخشیده است که هیچ
پرندهی سزوار با سنگ زدن نیست و هیچ آدمی فقیری سزاوار
تحقیر و توهین شدن.
همینطور وینستون چرچیل در خاطراتی دوران سیاستاش
مینویسد که مادرش در طول سالهای جنگ از میان هزاران

زنها برخواستهاند تا روشنایی ارمغان
خیزیش شان باشد
تیغ و سنگر و جنگجوهای تشنه به خون گذشته و برای پرسش
کتاب میبرده .او را تشویق به خواندن و نوشنت کرده و همواره
تکرار میمنوده که در انتخاب دین و مذهب مختار باش و کتاب
بخوان!
(برعاوهی این دو مورد ما منونههای زیادی در این خصوص
داریم).
این موضوع هامنطور که از قدما ریشه در اصالت زندگی بر
داشته تا هنوز ادامه دارد .زنها نقش اساسی در پیشبرد
کارهای مهم داشته و تنها چیزی که در اینجا قابل تامل

میباشد اینست که حداکرث زنها همواره نقشهای شان را در
پشت پرده انجام دادهاند .تا جاییکه اهمیت حضور آنها در
صحنهی پیکار به صورت صد در صدی از بین رفته و در نهایت
اینطور تعریف شده که زنها باید در خانه باشند و زمینه انجام
کارهای مهم را برای مردان فراهم منایند.
منوداری حضور زنها از پشتپرده در عرصهی کار
با متام خشونتها و رسکوبگریها در خصوص زنها این مسئله
نیز مثل خیلی از مسایل دیگر پنهان و خاموش منانده و باالخره
از جای جایی عرض وجود کرده است .زنها با اراده دست به
عمل زندهاند و در صحنههای جنگ و کار و زار حضورشانرا پر
رنگ منوده اند.
آنچه در این خصوص به طور خاص میخواهم به آن بپردازم
مسئله حضور و نقش اساسی و سازندهی زنها در محرومترین

نقطهی از والیت دایکندی میباشد .منطقه «بردیز» یکی از
محرومترین جای از آن «دیار محرومان» (دایکندی) است .در
این منطقه چند سال پیش مردم پیشنهاد ساخت مکتبی را
به مسوولین مربوطه میدهند .این موضوع مثل هر موضوع
دیگر در حد حرف و وعده باقی میماند ،تا اینکه امسال دوباره
سخن از آن میزنند و مردم میخواهند کارشان را رشوع کنند.
در جلسهی که بین مردم گرفته میشود مخالفتها برای ساخت
مکتب بیشتر بوده ،آنهم به خاطر مشکات که مردم با آن رو
بهرو بودند و هستند .مشکاتی همچون کمبود آب و ابزار ساخت
تعمیر مکتب .حاال که فصل گرما در پیش است
و مردم همیشه با کمبود آب مواجه میشوند،
کمبود آب مهمترین چالش بوده .بعد از مدتی
جنجال و کشمکش ،در نهایت زنی به نام «وزیر»
پا در میانی میمناید و به مردم تضمین میدهد
آب ساخت تعمیر مکتب را او به
که حل مشکل ِ
عهده میگیرد و این مسئله را حل میمناید.
خانم وزیر با جسم نحیف و قد خمیده رو به
مردم میایستد و میگوید« :در هر حالتی حل
این مشکل را من به عهده میگیرم و شام به
کارتان ادامه بدهید .در فصل گرما من از مصارف
شخصی خودم از سهم آب مشرک بین متام
مردم و چشمهی خصوصی خودمان میگذرم و
آب را در موتر شخصیمان برای ساخت تعمیر
مکتب میآورم» .این پیشنهاد خانم وزیر متام
راهها را به روی بهانهها برای کار نکردن تعمیر
مکتب میبندد و مردم رشوع به کار میکنند.
وزیر و اکرثیت از زنها در آن منطقه به این باور اند که رسنوشت
کودکان در دستان ما (مادرها و پدرها) است .و ما تنها از طریق
درس و مکتب میتوانیم آنها را از پشت کوهپارههای والیت
محروم دایکندی در سطح مهمترین دانشگاههایجهان برسانیم
و باید نقش خود را به عنوان انسانهای مسوول در زندگی
اطفال از طریق تشویق و ایجاد رشایط در خصوص آموزش و
پرورش ،خوب انجام بدهیم.
بر همین اساس زنها اینبار برای آوردن روشنایی آستین
باال زده اند و روزانه در کنار مردها در کارهای ساخت تعمیر
مکتب سهم میگیرند .آنها اینبار با حضورشان برای کار در
کنار مردها شور و شوقی بیشتری برای کار ایجاد کرده اند.
حضورشان مایه دلگرمی است و با اراده و آگاهی براخواسته اند
تا روشنایی ارمغان خیزیش شان باشد.

